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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٢۵

  در منطقه»بلک واتر«فعاليتھای 

 

 

 پيشنھاد بلک واتر به تروريست ھای سوريه چه بود؟/  بلک واتر در عربستانامريکائی شرکت تروريستی ۀشعب

است که بررسی ھا نشان می  »بلک واتر«رو تکفيری در سوريه شرکت د از اصلی ترين اسپانسرھای گروه ھای تنيکی

 .برای آموزش و اعزام تکفيری ھا دريافت کرده است امريکادھد دست مزد خود را از امارات، عربستان و 

مين امنيت در مناطق أاست و ت اد طرف قراردامريکاشرکتی است که با دولت “ بالک واتر”شرکت امنيتی خصوصی 

  .جنگی و نا آرام را برعھده می گيرند

مناطق درگيری و نا آرام   درامريکابه منظور ھمکاری با ارتش “ بالک واتر”اطالعات به دست آمده شرکت  براساس

  استدالريليون  م١٠٠است، که يکی از اين قراردادھا به ارزش   منعقد کردهامريکا ۀ را با وزارت خارجئیقراردادھا

 . برای فعاليت اين شرکت در خاک افغانستان منعقد کرده استامريکا ۀکه وزارت خارج

  در عراق و افشای جناياتش ضد ملت عراق نام خود را در افغانستان وئیاز رسوا بعد“ بالک واتر ”امريکائیشرکت 

 . سياه اين شرکت در عراق پاک شودۀر داد تا تاريخچييعراق تغ

  

 لک واتر در بحران سوريهنقش ب

که بررسی ھا نشان می   است»بلک واتر«رو تکفيری در سوريه شرکت داز اصلی ترين اسپانسرھای گروه ھای تن يکی

 .آموزش و اعزام تکفيری ھا دريافت کرده است  برایامريکادھد دست مزد خود را از امارات، عربستان و 

 گرچه.  در اين عرصه وارد شده است»بلک واتر«شگاه ھای آموزشی به برای احداث با ترکيه نيز با قرار دادن زمين

  .وليت اين اقدام را بر عھده نگرفته استؤ مسگاه رسماً  ھيچ
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اکنون در امارات مشغول ايجاد ارتشی خصوصی برای حکام اين کشور  ھمواتر اريک پرنس مدير و مالک سابق بلک

  .است

روزنامه ھای اين کشور مثل آيدين   ترکيه در حالی است که تعدادی ازوليت حضور بلک واتر در مرزؤپذيرش مس عدم

 .برای اعزام نيرو به سوريه مطالبی را منتشر کردند »بلک واتر«ليک بارھا در تشريح فعاليت ھای 

 در ترکيه است که در آنجا اردوگاه ھای ويژه ای را برای آموزش نظامی به »بلک واتر« پايگاه اصلی »ھاتای«استان 

  . پا کرده اندرتکفيری ھا ب

 

 بالک واتر پيشنھاد داده بود به گروه ارتش آزاد سوريه سالح بدھد

مخالف  ول سابق در پنتاگون پيشنھاد کرده است به نيروھایؤ نوشت يک مسامريکاپ  چا  وال استريت ژورنالۀروزنام

لوله به ارتش آزاد سوريه داده شود و گ  ميليون انواع٢١سوری مسلح ھفتاد ھزار قبضه تفنگ تھاجمی ساخت روس و 

 . سعودی بپردازدۀآزاد شرق اروپاست و بھای آن را نيز يک شاھزاد منبع اين اسلحه و مھمات نيز بازارھای

پايه در  ول سابق بلندؤدھندگان اين معامله يک مس باستريت ژورنال اين است که ترتي نکته قابل تأمل در گزارش وال

  .جھانی بالک واتر است  بنيانگذار شرکت امنيتیاريک برينز و ميتزجوزف اشپنتاگون يعنی 

به اين شخصيت سعودی توصيه  در اردن) سيا (امريکا سازمان اطالعات مرکزی ۀاين معامله ناقص ماند زيرا شعب

 .کرده است از اجرای آن منصرف شود

يک « نی اطالع داده بود که ولفيت  گذشتهچ افسر جدا شده سوری در ماه مارسليم ادريس به اشميتزروزنامه نوشت  اين

چند تن مھمات در يک کشور ديگر در شرق اروپا در اختيار وی خواھد  انبار بزرگ از تفنگھای تھاجمی در اوکراين و

 ».بود

 وافقت رسمی دريافت کندکه بخواھد از پنتاگون برای تجارت سالح و صادرات آن م  به ھر کسامريکاقوانين کنونی 

 .را دريافت کرده است  نيز دو مجوز تجارت و صدور اسلحه اشمتيز چنين کاری را می دھد و شرکتۀاجاز

شرکت   بنيانگذاراريک برينز تابستان گذشته به مخالفان سوری اعالم کرد احتماالً   نوشتاشميتزژورنال به نقل از 

  .ک تمايل داردبالک واتر و از مأموران سابق سيا برای کم

ھای آموزش  برنامه که در اين طرح نيز  برای کمک در سوريه تمايل داشت به شرط آنبرينزنوشت  اين روزنامه

نيروھای پياده نظام نيز به صورت رسمی يا از طريق افراد  نيروھای مخالف و نظارت بر آنھا در ميدان تضمين شود و

  .حضور يابند ی در سوريهئ حرفه

 

  بلک واتر در عربستان نيز شعبه زده استامريکائیتی شرکت تروريس

در   آنھا فعاليت می کند به تازگیۀ جذب مزدور، آموزش و اجارۀکه در زمين» واتر بلک «امريکائیشرکت تروريستی 

 .عربستان سعودی يک اردوگاه جديد افتتاح کرده است

 آموزش »بلک واتر«در اردوگاه ھای  قدام می کنند که در سوريه به فعاليت ھای تروريستی ائیشماری از تروريست ھا

 اعالم اين خبر افزود بلک واتر در اردوگاه جديد خود در عربستان سعودی ،  با المنار فلسطينی خبریۀھفته نام. ديده اند

 عربستان می آورند آموزش خواھند  و منطقه جذب می کنند و بهئیفريقااافرادی را که مقامات سعودی از کشورھای 

 .داد

برخی منابع فاش کردند افسرانی که بر آموزش مزدوران نظارت دارند افسران سابق اسرائيلی و نيروھای امنيتی 

 .  ھستندامريکائیفرانسوی و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  . در بيست کيلومتری ابوظبی پايتخت امارات قرار دارد زايد در شھرک نظامی»بلک واتر«مقر اصلی شرکت 

اسرائيل به درگيری ميان سنی و شيعه در   اعراب وۀ اصلی خاورميانه يعنی مناقشۀشکه مناق در ادامه نسبت به اين وی

 . ديگری عليه جھان اسالم دانستۀله را فتنأمس شدار داد و اينومنطقه تبديل شود ھ

 

  سابق، در اوکراين مستقر شدند»واتر بِلَک «مزدوران 

ف در شرق اوکراين، در ئيپشتيبانی از عمليات نظامی ک، برای امريکائیواتر، شرکت خصوصی بد نام  مزدوران بِلَک 

 .اند اين کشور مستقر شده

 ۀاجيرشد گزارش دادند، حدود چھارصد تن از نيروھای» اشپيگل «ۀ نام و ھفته» زونتاگ بيلد ام«لمانی ا  ۀروزنام

گزارش . ستقر ھستند در شرق اوکراين ملوھانسک واتر سابق، اکنون در نزديکی شھر ، بلک»آکادمی«شرکت امنيتی 

 .دھند ف ضد فعاالن حامی روسيه خبر میئيواتر در عمليات ارتش ک نيروھای بلک ھای منتشر شده ھمچنين از دخالت 

منبع در  را به عنوان (BND) «دی.ان.بی«لمان اھای ياد شده، آژانس اطالعاتی فدرال   نشريه: اين پايگاه تصريح کرد

 نيز از پيش، از دخالت امريکاھای اطالعاتی  سرويس دی،.ان.ھای بی ر اساس ارزيابی ب. اند ھای خود قيد کرده گزارش 

 .اند جاری در اوکراين آگاھی داشته مخفی مزدورانش در بحران

 چمار در ماه. ھمدستی در عمليات نظامی اوکراين در شرق اين کشور متھم کرده است  را بهامريکاروسيه به تازگی 

 و پوشش ضد امريکالباس نظامی ارتش  يوتيوب بارگذاری شد که در آن افراد مسلح با ۀ بک نيز تصاويری در ش٢٠١۴

 .دويدن ھستند ھای شھر دونتسک در حال گلوله در خيابان 

 


